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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15. prosince 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. schodkový rozpočet na rok 2016 v příjmech 5 300 000,- Kč, ve výdajích 6 000 000,Kč a uhrazení schodku hospodaření ve výši 700 000,- Kč z finančních prostředků
z minulých let, dále schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2017 - 2019.
2. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru obce.
3. směnnou smlouvu mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Lesy České republiky, s.p. a
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Žďár nad Orlicí mezi
poskytovatelem Obcí Žďár nad Orlicí a příjemcem Tělovýchovnou jednotou Sokol
Žďár nad Orlicí a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
5. smlouvu o dílo na zimní údržbu místních komunikací pro období 2015/2016 mezi
Obcí Žďár nad Orlicí a firmou Autodoprava Roman Schrom a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Žďár nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
7. Směrnici č. 2/2015 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
8. podání žádosti o dotaci z podprogramu vyhlášeného Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 – dotační
titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.
9. zrušení Dobrovolného svazku obcí Poorlicko, se sídlem na Výsluní 275, 517 22
Albrechtice nad Orlicí, IČ: 48614181 ke dni 31.12.2015.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. že pokud nebude Dobrovolný svazek obcí Poorlicko, se sídlem na Výsluní 275,
517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ: 48614181, zrušen ke dni 31.12.2015, Obec
Žďár nad Orlicí, v souladu se stanovami svazku, čl. XVI, odst. 2, z DSO Poorlicko
vystoupí ke dni 31.3.2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesená rozpočtová opatření 10/15 a 11/15 v plném rozsahu provedená dne
1.10.2015 a 1.11.2015.
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. nabídku České pošty, s.p. na spolupráci Obce Žďár nad Orlicí v projektu „Pošta
Partner“.
Zpracovala: M. Benešová
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Vážení spoluobčané,
zní to tak trochu jako klišé….“ale to nám to zas uteklo“. Ano, první myšlenka,
která mi bleskla hlavou, když jsem si rekapitulovala, co vše do prosincového vydání
zpravodaje zařadit. Blíží se konec roku 2015, tak by bylo vhodné ho zhodnotit. Ale
jako nerada přeji předem k narozeninám, tak zrovna nechci uzavírat ještě neukončené
a toto shrnutí ponechám pro příští vydání zpravodaje společně s představením
závěrečného účtu obce za rok 2015. Co ale prozradit můžu již nyní, jsou rozpočtem
podpořené plány pro rok 2016.
Zastupitelstvo strategii tvorby rozpočtu neměnilo. Při jeho sestavování jsme
vycházeli z příjmů minulých období a podle těchto předpokládaných příjmů jsme
upravili výdajovou stránku rozpočtu. Srozumitelněji řečeno – finančně jsme zajistili
provozní výdaje související s chodem obce, alokovali prostředky nutné k zajištění
provozu místní základní a mateřské školy a požární ochrany v obci, poskytli
neinvestiční příspěvek (nyní po novu „individuální dotaci“) na provoz Tělovýchovné
jednotě Sokol Žďár nad Orlicí, vyčleněny byly prostředky na opravu komunikací v obci
(jednou z určitě plánovaných je oprava asfaltového povrchu na komunikaci před
budovou ZŠ, který byl poškozen při obnově veřejného prostranství v letošním roce).
Pro rok 2016 jsme výdajovou část také podřídili investicím a opravám jako je např.:
 vyřešení problému se zavlažováním fotbalového hřiště
 obnova výsadby na veřejném prostranství
 oprava prostor knihovny
 rekonstrukce – revitalizace budovy obecního úřadu (oprava střechy,
výměna oken, vytvoření půdního prostoru + další práce, o kterých budete
informováni po zpracování projektové dokumentace).
Z výše uvedeného je vidno, že úkolů nás v příštím roce čeká mnoho. Vzhledem
k faktu, že se nám téměř každoročně daří ušetřit finanční prostředky oproti
plánovanému, byl pro rok 2016 vytvořen rozpočet schodkový, kdy výdaje převýší
příjmy o 700 000,- Kč a schodek hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků
z minulých let.
Novinka, která by Vás jako občany naší obce měla určitě zajímat, je aktualizace
Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vzhledem
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k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích byly do vyhlášky zapracovány
zákonné změny týkající se:
 osvobození od místního poplatku za komunální odpad
 odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka
 možnosti prominutí místního poplatku
V rámci aktualizace obecně závazné vyhlášky byla provedena změna i u sazby
poplatku, a to ze 480,- Kč/osobu na 530,- Kč/osobu. Poplatek je splatný
jednorázově – nově – nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku
(splatnost poplatku byla sjednocena se splatností poplatku za psy a výběr bude
zahájen od 1.2. příslušného kalendářního roku). Osvobození a úlevy zůstávají beze
změn. Od roku 2007 v naší obci nedošlo ke zvýšení tohoto poplatku, a to i přes fakt, že
náklady na službu rostou. V letošním roce firma ODEKO, s.r.o. zdůvodnila zvýšení cen
nutností investic do svozové techniky a plánovaným zvýšením mzdových nákladů. I
přes nepopulární zvýšení poplatku bude Obec ze svého rozpočtu doplácet cca 80 000,Kč, aby byly dofinancovány účtované náklady za svoz, třídění a odstraňování
komunálních odpadů. A nezapomeňte. I vy můžete ovlivňovat účtovanou cenu, a
to nízkou produkcí komunálního odpadu, které dosáhnete co nejpečlivějším
tříděním.
Na závěr ne úplně příznivě a pozitivně, i když by se to do vánočního vydání
hodilo. Považuji za svou povinnost Vás informovat o ukončení činnosti Dobrovolného
svazku obcí Poorlicko. Obec Žďár nad Orlicí byla po 22 let existence svazku jeho
členem a mě osobně velmi mrzí, že tato forma spolupráce mezi obcemi takto neslavně
zaniká. Bohužel o prospěšnosti a užitečnosti fungování tohoto subjektu v regionu
nebyli přesvědčeni všichni zástupci členských obcí. Já bez dalšího osobního
komentáře, na vysvětlenou, níže přikládám dopis našeho předsedy, starosty obce
Albrechtice nad Orlicí, pana Jaromíra Kratěny. Pouze poznamenávám, že díky
formálnímu

nedorozumění

s registračním

úřadem

bude

po

odhlasování

v zastupitelstvech měst a obcí DSO Poorlicko zrušen ke dni 31.12.2015.
Vážení zastupitelé členských obcí Dobrovolného svazku obcí Poorlicko,
z pověření shromáždění starostů, nejvyššího orgánu svazku, Vám tímto sděluji, že
po 22 letech, veskrze úspěšné činnosti, bude k

30.11.2015 ukončena činnost této

organizace a DSO Poorlicko přejde do likvidace. Tomuto závažnému rozhodnutí
předcházelo několik konkrétních událostí, které vyústily až ve výše uvedené rozhodnutí.
V této souvislosti je nutné říci, že činnost svazku byla od komunálních voleb v roce
2014, významně ovlivněna postoji nově zvolených zastupitelstev v některých členských
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obcích. Je přirozené a správné, že nově zvolení zastupitelé se zajímají o aktivity své
obce-města a chtějí vědět v jakých organizacích je jejich obec-město členem a jakou
činností se daný subjekt zabývá. K této diskusi byly ze strany vedení DSO Poorlicko
poskytnuty všem starostům Zprávy o činnosti svazku v letech 2010-2014. K tomu měl
každý starosta k dispozici všechny zápisy z uskutečněných jednání orgánů svazku,
včetně příloh. Kromě uvedeného bylo kdykoliv možné požádat o konzultaci předchozí
zástupce ve shromáždění starostů, nebo kontaktovat mne. Nutno říci, že se většině
starostů členských obcí DSO Poorlicko podařilo zastupitelům vysvětlit smysluplnost
setrvání jejich obce-města ve svazku. Kde se to však nepodařilo, byla Obec Lípa nad
Orlicí a Město Týniště nad Orlicí.
Usnesením zastupitelstva Obce Lípa n.O. ze dne 25.6. 2015, tato obec ze svazku
k 30.9. 2015 vystoupila. Dodnes se řeší způsob stanovení hodnoty jejího podílu na
majetku svazku, který je v účetní a majetkové evidenci veden v hodnotě cca 2 358 000,Kč. Přestože má tato obec podíl na majetku svazku pouze ve výši 3,59%, může mít
vypořádací podíl hodnotu i několik desítek tisíc korun, které bude svazek nucen Obci
Lípa nad Orlicí, v souladu se stanovami, vyplatit.
Zastupitelstvo Města Týniště nad Orlicí, výraznou většinou, neschválilo v červnu
2015 návrh Rady města na vystoupení ze svazku. Bohužel však paní starostka Jana
Galbičková, na poradě starostů svazku dne 16.10. 2015 sdělila, že je stále pod silným
tlakem zastupitelů, aby město ze svazku vystoupilo. Předpokládá, že k tomuto tématu
bude opět vedena diskuse na prosincovém zasedání zastupitelstva, nebo při
schvalování rozpočtu města na rok 2016. V případě, že by se většině zastupitelů
podařilo schválit vystoupení města Týniště nad Orlicí ze svazku, byl by svazek povinen
vypořádat takřka 45% podíl na majetku. Ve srovnání s obcí Lípa nad Orlicí, by mohlo jít
o statisíce korun, které svazek již nemá a tato povinnost by mohla přejít na zbylé
členské obce.
Při vědomí tohoto rizika se, po zralé úvaze, shromáždění starostů dne 22.10.2015
jednomyslně rozhodlo, činnost svazku k 30.11. 2015 ukončit a přejít do likvidace.
Tímto dnem skončí svoji činnost jeden z nejstarších Dobrovolných svazků obcí na
okrese Rychnov nad Kněžnou, za jehož existence se podařilo vytvořit majetek v hodnotě
několika miliónů korun, který budˇ přímo nebo nepřímo sloužil občanům členských i
okolních obcí. Svazek sám byl zakladatelem společnosti ASA Poorlicko s.r.o., později
společnosti ODEKO s.r.o., která se zabývá dodnes likvidací odpadů. Dále svazek založil
společně s Městem Kostelec nad Orlicí a DSO Orlice Regionální turistické a informační
centrum o.p.s. v Kostelci nad Orlicí a dodnes je zakladatelem Destinační společnosti
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s.p.o. Rychnov nad Kněžnou podporující rozvoj turismu v území Orlických hor a
Podorlicka.
Je toho ještě mnoho, co by se o činnosti této organizace dalo pozitivního napsat.
Jaký však byl skutečný přínos svazku pro členské obce, nechť si vyhodnotí každý
současný i budoucí politik, či občan, samostatně.
Jaromír Kratěna
předseda DSO Poorlicko
Tak a nyní to vánoční přání….co víc přát než
pohodu, krásná rodinná setkání, a i když teď budu
malinko sama proti sobě…. trochu toho sněhu, který
by dokreslil tu pravou vánoční atmosféru. A přání do
nového roku? Pohádkové: „ABY DOBRO ZVÍTĚZILO
NAD ZLEM“

Martina Benešová

DOTAZNÍK
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
DOVOLTE, ABYCH VÁS UPOZORNILA NA DOTAZNÍK, KTERÝ JE VLOŽEN V TOMTO
VYDÁNÍ ZPRAVODAJE. JEDNÁ SE PRŮZKUM, KTERÝ PROBÍHÁ NA CELÉM ÚZEMÍ
KOSTELECKA. CÍLEM DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ JE ZJIŠTĚNÍ, JAKÝ BY BYL
ZÁJEM ZE STRANY OBČANŮ NAŠÍ OBCE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY „TÍSŇOVÁ PÉČE“
– NEBOLI NEPŘETRŽITOU 24 HODINOVOU TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU PRO
SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.
 Služba zajišťuje okamžitou pomoc nebo zprostředkování neodkladné pomoci
uživatelům v krizových situacích
 Služba umožňuje uživatelům zachovat si a rozvíjet v co nejvyšší míře důstojný
život v jejich domácím prostředí, život bez pocitu strachu, že se nedovolají
potřebné pomoci, ocitnou-li se v nějaké tísni, a to i když jsou mimo dosah
telefonu.
 Poskytování služby snižuje riziko vážného poškození zdraví i počet zbytečných
úmrtí z důvodu neposkytnutí včasné pomoci.
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 Uživatelé služby zůstávají součástí přirozeného místního společenství a nejsou
omezeni

v možnostech

využívat

místní

instituce,

které

poskytují

služby

veřejnosti.
Průběh poskytování služby:
 Poskytovatel služby zajistí instalaci technického zařízení v bytě uživatele.
 Uživatel tísňové péče nosí doma stále při sobě dálkový ovladač velikosti krabičky
od zápalek s tlačítkem, které mu po stisknutí umožní hlasový kontakt
s operátory dispečinku z kteréhokoli místa v jeho bytě. Tím dojede k přenosu
zprávy od uživatele na počítačový pult dispečinku.
 Systém automaticky spouští další funkce, především zapíná telefon mluvící do
prostoru bytu uživatele a zároveň přenáší jeho hlas zpět na dispečink. Uživatel
tedy může hovořit s operátory dispečinku i v případě, že leží na zemi v kterékoli
části bytu a telefon má mimo svůj dosah.
 Operátor

dispečinku

zorganizuje

přiměřenou

pomoc

odpovídající

povaze

uživatelovy tísně. Tzn. v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu uživatele,
přivolá zdravotnickou záchrannou službu, upadne-li uživatel bez schopnosti
vstát, pomohou mu pohotovostní řidiči, v případě napadení uživatele v jeho bytě
zavolá operátor policii, v případě požáru hasiče apod. V trezoru dispečinku
poskytovatele jsou uloženy náhradní klíče od domu a bytu uživatele, a proto je
pomoc poskytnuta velmi rychle, bez prodlev spojených s řešením přístupu do
bytu.
 V rámci systému je zapojeno také čidlo sledující pohyb v bytě pro případ, že by
uživatel nedokázal stisknout tísňové tlačítko. Neprojde-li uživatel v nastaveném
časovém úseku (zpravidla 8-12 hodin) kolem čidla umístěného nejčastěji
v chodbě bytu, technické zařízení samo oznámí operátorovi dispečinku, že v bytě
není něco v pořádku. Operátor se s uživatelem spojí telefonem mluvícím do
prostoru bytu a podle potřeby mu zajistí potřebnou pomoc. Pokud operátor
dispečinku nemá žádnou odezvu na telefonické spojení, rovněž vyhodnotí situaci
jako tísňovou a do bytu uživatele vysílá pohotovostního řidiče, který zjistí
skutečný stav přímo na místě a poskytne nebo zprostředkuje pomoc, popř.
pomoc zajistí ve spolupráci s dispečinkem.
 Pohybové čidlo je možné zároveň využít k ochraně bytu proti neoprávněnému
vniknutí cizí osoby v době dlouhodobější nepřítomnosti uživatele v bytě (např.
při jeho hospitalizaci, víkendovém či déle trvajícím pobytu u příbuzných apod.)
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Celý systém tísňové péče je nastaven uživatelsky příznivě:
 Je jednoduchý pro ovládání uživatelem
 Zaručuje soukromí uživatele.
 Koncová stanice v bytě neumožňuje žádné kamerové ani zvukové nezákonné
sledování uživatele v jeho bytě
Služba stojí:
Měsíční paušál poplatek 500,- Kč a je možné jej hradit z příspěvku na péči (v ceně jsou
tři výjezdy zdarma). Jednorázový poplatek za instalaci zařízení je 2 000,- Kč.
Služba je prozatím poskytována pouze občanům města Hradce Králové a
okolních obcí. Anonymní dotazník slouží pouze pro představu, zda by o tuto
službu byl zájem i v našem regionu.
Děkuji za čas věnovaný - dle mého mínění - velmi užitečné věci.
Martina Benešová

 ke dni 15.12.2015 má obec 478 obyvatel.
 v kanceláři obecního úřadu jsou k nahlédnutí a případnému zakoupení
kalendáře obce Žďár nad Orlicí, a to za výrobní cenu 160,- Kč.

Vážení občané,
v čase adventním Vám opět přináším pár zpráviček z dění v naší základní a
mateřské škole. Již od října u nás opět fungují čtyři zájmové kroužky. Již tradiční
kroužek Šikulka - kde pod vedením paní Simony Němcové a paní Anety Chalupové,
každé úterý a středu odpoledne vyrábí děti úžasné věcičky, má u dětí velikou oblibu.
Do divadelního kroužku paní vychovatelky Renáty Šťastné, se tento rok opět
přihlásila většina žáků školy a tak se každé pondělí schází, hrají si, nacvičují. Již
v květnu, na Den matek, budete moci shlédnout jejich práci.
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Od října se každý čtvrtek schází děti ve Sportovním kroužku, který vede pan Jan
Kohl. Vítanou změnou bylo mužské vedení zájmové činnosti, protože jak známo,
feminizace ve školství je bohužel dnes běžnou záležitostí.
Ještě nemohu opomenout kroužek Angličtiny hrou, ve kterém paní vychovatelka
vede nejenom žáky 1. a 2. třídy, ale i děti z mateřské školky. Angličtina je všechny moc
baví, protože u ní nesedí jenom v lavici.
A co se dělo za čtvrt roku u nás ve škole? Ve středu 30. září přijely všechny děti
do školy na kole. Den bez aut jsme si připomněli, tak jako minulý rok, aktivitami
s prvky dopravní výchovy. Jízda zručnosti patřila k těm nejoblíbenějším činnostem a
užily si ji i ty nejmenší z mateřské školy.
Tradiční posvícení, další z projektových dnů, se neslo v duchu čistě praktickém.
Všechny děti si díky naší paní kuchařce Janě Škopové, mohly z opravdového těsta
upéci koláče a to nejen tvarohové, ale i povidlové a makové, které si potom i na oběd
snědly.
Během měsíce listopadu jsme navštívili s dětmi ze základní školy Městskou
knihovnu v Hradci Králové. Exkurze se všem líbila a její uskutečnění přispělo k
obohacení projektu čtenářské gramotnosti, o kterém jsem se zmiňovala v minulém
čísle Zpravodaje.
Koncem listopadu nás čekal dlouho očekávaný Vánoční jarmark s besídkou a
rozsvěcení stromečku s ohňostrojem. Celý páteční podvečer se povedl k radosti všech
zúčastněných. Opět chci poděkovat všem zaměstnancům, ale i všem dětem naší školy,
kteří do této akce daly
spoustu

sil,

energie

a

práce. Výtěžek byl dán na
účet

Spolku

přátel

školy

použit

na

rodičů
a

platbu

a

bude
cest

všech dětí školy i školky
na akce, které nás ještě
do konce školního roku
čekají.
poděkovat

Tímto

chci

za

Vaši

štědrost při nákupu.
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V pátek 4. prosince do
naší školy opět zavítal Mikuláš
s andělem a s čertem. Děti
dostaly za písničku či básničku
balíček

a

hlavně

ty

zlobivé

slíbily všem, že se napraví.
Jak již víte, od minulého
roku funguje Spolek rodičů a
přátel

školy.

spolupráce

spolku,

kteří

se

aktivně

zapojují

Moc

se

si

vážím

všemi

členy

a

pomáhají s přípravou různých akcí. Na
jedné

takové

poslední

jsme

schůzce

se

domluvili
Spolku.

na
Pět

dobrovolníků z řad zaměstnanců školy i
rodičů Vám nabídlo možnost návštěvy
Mikuláše a jeho družiny u Vás doma.
Děkuji všem, kteří se do této aktivity
zapojili a svým finančním příspěvkem
tak podpořili uskutečnění dalších akcí
pro děti.
V tomto školním, posledním týdnu kalendářního roku máme ještě několik
naplánovaných činností. Hned v pondělí 14. prosince jedeme všichni na Vánoční výlet
na zámek Potštejn, kde děti shlédnou program s vánoční tématikou, prohlédnou si
dřevěný betlém a navštíví vánoční prodejní výstavu přímo v prostorách zámku. Během
týdne ještě pojedeme s divadelním kroužkem do Domova důchodců v Albrechticích
nad Orlicí. V pátek 18.12. nás čeká projektový den Vánoční čas. Ten jsme letos pojali
netradičně. Všechny děti se budou moci představit v naší vánoční soutěži Žďárská
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škola má talent s vlastní ukázkou toho, v čem si myslí, že mají nadání a co je moc
baví. Poté budou následovat opět tradiční činnosti, jako jsou vánoční tradice a
zvyklosti, svačinka v podobě napečeného cukroví s ovocným punčem a závěrečné
rozdávání dárečků u stromečku.
A teď malá ochutnávka toho, co nás čeká po Novém roce.
Od ledna si opět ve Školičce pro předškoláky budu připravovat předškolní děti na
školní výchovně vzdělávací práci. Letos jsem se rozhodla, že do kroužku vezmu
všechny předškolní děti a mým velikým přáním je, aby tyto děti nastoupily do naší
základní školy. Proto již nyní Vás chci všechny pozvat na Den otevřených dveří
s hravým odpolednem, určeným nejen pro rodiče předškolních dětí, ale i pro širokou
veřejnost. Termín konání je v pátek 15. ledna a od 8 hod do 11 hod se budete moci
podívat, jak probíhá výuka v malotřídní škole a od 13 hod do 16.30 hod. budou pro
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí
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všechny přítomné připraveny v každé učebně ZŠ zajímavé činnosti pro děti i dospělé.
Přijďte se podívat a na vlastní oči přesvědčit, že to, o co se snažíme každý den v práci
s dětmi, nás baví a věříme, že na individuální přístup, který zažívají žáci naší školy,
budou v dalších školních letech vzpomínat.
A jak již víte, jsem děkovací typ, a proto chci poděkovat všem zaměstnancům
školy za jejich práci v roce 2015, které si nesmírně vážím. Můj dík patří všem
zastupitelům a paní starostce, protože bez nich by spousta věcí nebyla taková, jaká je
teď. Od hezky upraveného prostranství před školou, po nový funkční konvektomat
v jídelně a mnoho dalších věcí.
Jménem svým i ostatních zaměstnanců školy Vám přeji klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2016 bych Vám vážení a milí občané, rodiče a přátelé naší
malé Základní a mateřské školy, chtěla upřímně popřát hlavně pevné zdraví a čisté
mezilidské vztahy založené na respektu, důvěře a pravdě.
Mgr. Leona Vévodová, ředitelka ZŠ a MŠ ve Žďáru nad Orlicí

.

Vážení fanoušci a členové fotbalového klubu TJ Sokol Žďár nad Orlicí, milí
Žďárováci, občané! Níže shrnuji dění v našem místním fotbalovém oddíle za uplynulou
podzimní část fotbalové sezóny 2015/2016 a trochu nakouknutí do budoucnosti.
Po skončení podzimní části soutěže II. třídy okresního přeboru si v tabulce vedeme
takto:
1.Sokol Lukavice

36b.

2.Sokol Deštné v Orl. horách

32b.

3.Baník Vamberk

31b.

4.Sokol Kostelecká Lhota

30b.

5.Sokol Křivice

26b.

6.Sokol Javornice

24b.

7.SK Petrovice n.O.

23b.

8.AFK Častolovice

22b.

9.SK Přepychy

19b.

10.Sokol Žďár n.O.

16b.

11.1.FC Rokytnice v O.h.

14b.

12.FC České Meziříčí "B"

10b.
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13.Sokol Voděrady

7b.

14.Sokol Slatina n.Zd.

4b.

Střelci našeho týmu po podzimu:
10 – Vacek, 4 – Maleček, 3 - Sychra Cabalka, 2 – Malijovský,1 – R.Moravec, Kohl,
Karkula, Veselka, 0 – Baše M., Baše T., David, Březina, Burda, Fibikar, Křížek, J.
Moravec, Nedomanský, J. Procházka, Přibyl, Ráček, Rydrych, Slezák, Šabata,
Šimerda, Škoda,Šumpík.
Vypadá to, že se na jaře budeme prát o zachování nejvyšší okresní soutěže pro
Žďár. Podle vývoje krajských soutěží může sestupovat do III. třídy okresního přeboru
1-4 mužstva. Bude to tedy tvrdý boj o vyhnutí se sestupu. Jinak co se týče novinek
z hráčského kádru, konec fotbalové kariéry oznámil náš hráč Marek Baše, hostování
skončilo Malečkovi z Žamberka, Sychrovi a R. Moravcovi ze sousedních Albrechtic a
Procházkovi z Týniště nad Orlicí. Hostování v Borohrádku naopak skončilo našemu
Dobiášovi. Případné změny v kádru budou na pořadu dne počátkem jara, budeme Vás
informovat.
Na programu je do konce roku dne 31.12.2015 od 10 hod. tradiční silvestrovský
fotbálek na hřišti, dorazit může každý. Dále v sobotu 23.1.2016 se bude konat
fotbalový ples v obecní hospodě. Jste srdečně zváni. Zimní příprava našeho týmu
začne 31.1.2016 v neděli na hřišti, když hodláme využít místních lesů k výběhům a
kondičních cvičení na sále na hřišti. První mistrovské utkání sehrajeme dne 2.4.2016
s lídrem soutěže Lukavicí, avšak předtím budou dojednány i 2 přátelské zápasy doma
19. a 26.3.2016 (soupeři jsou v jednání).
Jinak jako doplňkový sport probíhá přes zimu florbal na sále na hřišti. Dorazit může
každý, kdo má chuť se proběhnout. Stačí si opatřit florbalovou hokejku a přezůvky.
Chodí se každou středu od 18 hod a sobotu od 17 hod. Vedoucím je jmenován Jan
Kohl (tel: 775 543 432).
Závěrem Vám přeji mnoho zdraví v příštím roce 2016, poklidné prožití
nastávajících svátků a poděkování za podporu v roce uplynulém. To nám to zase
uteklo.
Loučím se našim lidovým našim klubovým pozdravem. NaŽďár!

Petr Malijovský, sekretář TJ Sokol Žďár n.O.
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Zpráva o činnosti SDH a JSDH ve Žďáru nad Orlicí
Říjen

 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 V tomto období jsme provedli přípravu hasičského zásahového vozidla a další techniky na
následující zimní období.
Listopad
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 V tomto čase nás potkaly tři smutné události. Zemřel náš dlouholetý člen a později
přispívající pan Antonín Zahálka, náš dlouholetý člen a kronikář pan Luboš Pospíšil a také
bývalý dlouholetý starosta Stanislav Koucký. Čest jejich památce.
Prosinec
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 Výjezdová jednotka provedla zkoušku nově pořízeného majetku - přenosného plovoucího
čerpadla PH-1200 a rámové elektrocentrály EC 2000.

Pokojné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti
a v novém roce mnoho osobních a pracovních
úspěchů
Vám přeje
Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Orlicí

Za JSDH a SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská

CO MOŽNÁ NEVÍTE O VÁNOČNÍCH ROSTLINÁCH –
LÉČIVÝCH I JEDOVATÝCH
JMELÍ – je rostlina, kterou v mnoha kulturách uctívají jako symbol života, zdraví a
plodnosti. Zůstává zelená i v zimě, to fascinovalo naše pohanské předky, a tak mu
přiřkli magickou moc. Jmelí je však uznávané i v křesťanských legendách. Podle nich
bývalo

jmelí

dříve

statným

stromem,

z jehož

dřeva

vytesal

Josef

kolébku

novorozenému Ježíškovi. A jmelí Ježíše vyprovázelo i v den smrti, prý z něj byl vytesán
kříž, na kterém Ježíš zahynul. Strom nemohl snést takovou pohanu, a tak se smrskl
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na malý keříček. Tak známe jmelí dnes. Polibek pod
zavěšeným jmelím na Štědrý den nám zajistí štěstí,
lásku a plodnost. Jeho síla je tím větší, čím víc
bílých kuliček má. Největší sílu má jmelí darované.
Jeho léčivé schopnosti jsou prokázány. Působí na
zlepšení trávení, pomáhá při léčbě artrózy a potíží
s močením i pro posílení imunity při léčbě rakoviny.
Dříve z kuliček jmelí dělali ptáčníci lep, kterým
mazali vějičky na chytání ptáčků.
Rostlina je poloparazit a umí si živiny brát ze stromu, na kterém se usadilo. Je
taky překvapivě dlouholeté, může růst i čtyřicet let. My můžeme spoustu jmelí vidět
v borečku u hřiště. Některé borovice jsou obaleny trsy jmelí. Je pravda, že při velkém
napadení jmelím strom postupně usychá.
CESMÍNA – dnes je v módě i tato pěkná rostlina. Zelené
nebo zelenobílé listy s výrazně červenými plody je velmi
dekorativní. Vyroste i u nás, ale musí být stromky
nejméně dva, aby měla plody. Z listů cesmíny se v Jižní
Americe vyrábí povzbuzující nápoj maté, ale červené
plody jsou prudce jedovaté. Pro dítě by k otravě stačilo
několik bobulek.
VÁNOČNÍ KAKTUS –
je od přírody ozdobený krásnými červenými nebo
růžovými květy. Divoce roste v Brazílii a má rád
vysokou vzdušnou vlhkost. U nás se pěstuje
v mnoha domácnostech, ale potřebuje polostín.
Tento symbol Vánoc je potřeba pravidelně rosit, ale
nesmí být přemokřený.
RŮŽE

Z JERICHA

–

vypadá jako klubko uschlého jehličí, stačí jen trocha vody a
hnědá nevzhledná koule se za pár hodin rozvine a zazelená.
Patří do skupiny vranečků, to jsou primitivní rostliny
příbuzné mechům a říká se o ní, že v suchém stavu přežijí
tisíce let. Prý ji našli i v hrobech faraónů, ale to musela být
mýlka. Protože vraneček prodávaný jako růže z Jerich
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pochází ze Střední Ameriky, kde často zdobí vánoční stůl. Pro zajímavost – pravá růže
z Jericha se jmenuje choulivka jerišská, ale není pěkná. Je podobná spíš naší řepce
nebo kedlubně.
VÁNOČNÍ
pochází

HVĚZDA

z Mexika,

–
kde

odborně
ji

poinsettia

spojovali

spíše

s Velikonocemi. Až později se dostala do USA
a na začátku 20. století se tam stala součástí
nejen Vánoc, ale i Dne díkuvzdání. Pěstování
krásných hvězd bylo náročné a vyžadovalo
roubování. Na této tajné znalosti zbohatla
zahradnická rodina Eckových, která měla
dlouhá desetiletí na květinu monopol. Ten jim
vyfoukl jistý badatel, který sám přišel na postup pěstování. Zveřejnil tento postup a
bylo po tajemství. O vánoční hvězdě už se psalo vícekrát. Paní učitelka Řeháčková
psala o indiánské dívce „legenda o vánoční hvězdě“ již ve zpravodaji v roce 2010.
KDE SE VZALO ZLATÉ PRASÁTKO?
Pověra se zlatým prasátkem, které na
Štědrý den uvidí ten, kdo se postí, má
kořeny ještě v pohanských časech. Tehdy
bylo prase symbolem zimního slunovratu.
S příchodem křesťanství se začaly slavit
Vánoce, ale prasátko zůstalo.

CO TO JSOU RORÁTE?
Rorátní mše se slouží při adventu. Jsou to mše sloužené brzy ráno a zpívají se při nich
různé staré písně i ze středověku. České liturgické zpěvy, které rorátní mše
doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdoby. Původ těchto mší patří do vlády Karla
IV.. Panovník zavedl celoroční modlení k Panně Marii. Úpadek rorátů v roce 1783
způsobilo rušení Josefínských bratrstev. Od 20. století se tradice rorátů obnovuje.
Nyní patří také k Vánocům.
Připravila Věra Václavíková, kronikářka obce
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Být jedním z nejstarších občanů obce – to znamená, že si hodně pamatuji, a
proto píši tento článek.
Jsem potěšená tím, co se v naší krásné vesničce v posledním čase děje, jak
vesnice žije. Fandím mladým a dětem. Nejsem sama, i mé vrstevnice mi dávají za
pravdu a těší se tím, co děti samy a obecní úřad pro děti dělají. Moc mě vždy potěší
vystoupení dětí z naší školy a školky. Předvedené výkony jsou kouzelné. Je to jistě
zásluhou paní ředitelky a všech těch, kteří se na učení a výchově podílejí.
Mám radost z každé činnosti v obci. Divadlo, které bylo úžasné, mě přivedlo do
vzpomínek mého mládí, kdy jsem také hrála divadlo. A ne jen tak něco, i Lucerna byla
v našem repertoáru. Byla to krásná léta a moc mě i ostatní občany těší, že nám byla
poskytnuta tato radost.
Podzimní výlet seniorů na Kuks byl pro nás osvěžením. Sešlo se nás hodně, a
tak díky paní starostce za to, že se můžeme sejít a bavit se.
Nejdůležitější je ale to, že se tolik občanů sejde a zapojí se – tak se totiž na
vesnici má žít. Lidé by si měli brát příklad z minulosti. Bývaly časy, že se každý znal se
sousedy a i s celou vesnicí. A věřte, že pohoda a spokojenost v obci je důležitá. Krásný
vánoční stromeček, besídka, hodně občanů – to je to, co potřebujeme ke spokojenosti
v obci.
Hodně zdaru při dalším počínání obce, škole i školce, zájmovým kroužkům. Přeji
také více návštěvníků v naší knihovně, kterou v obci máme!
Přání ŠŤASTNÝCH VÁNOC
ZA SENIORY Hana Petrláková

Kroužek Šikulka Vám dává k nahlédnutí pár fotografií
z naší práce a z práce velkých Šikulek, které mají
každoročně před Vánocemi možnost si vyrobit něco
z keramické hlíny.
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Kroužek ŠIKULKA
Vám přeje kupu bílých
hvězdiček,
v záři dětských očiček,
při rozsvícení vánočního
stromku
v tom vašem krásném domku.
Přejeme to, co lidé málo mají,
a přesto to dobře znají,
Tedy štěstí, zdraví v novém
roce a
hodně lásky nejen na Vánoce.

Dne 3. října jsem měla tu čest přivítat naše další nové občánky roku 2015, a to:

Alžbětu Hynkovou, Kristýnu Prouzovou a Zuzanu Ryšavou
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Nakládání s odpady tvoří v dnešní době
rozvinutý

logistický

systém,

jehož

základními součástmi jsou shromažďování,
sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování,

úprava,

využívání

a

odstraňování odpadu.
Svozová společnost ODEKO s. r. o. sváží
směsné komunální odpady na překládací stanici v Albrechticích nad Orlicí, odkud
je odvážen oprávněnou osobou k využití, event. odstranění. V současné době je na
odvoz směsného komunálního odpadu využívána dlouhodobě společnost Marius
Pedersen a. s. a odpad k. č. 200301 je ukládán na skládce v Křovicích. Využitelné
složky jsou sváženy společností ODEKO s. r. o. a jsou následně předávány
oprávněným osobám k dalšímu využití.
Svoz nebezpečných složek komunálních odpadů a zpětný odběr elektroodpadu
zajišťuje společnost EKOPART s. r. o., Vamberk. Překládací stanici odpadů v
Albrechticích nad Orlicí a kompostárnu bioodpadů v Lípě nad Orlicí provozuje
společnost ODEKO s. r. o. a je jejím vlastníkem.
Zaměřujeme se na zkvalitnění odděleného sběru komunálních odpadů na
území svozové oblasti společnosti, proto společnost využila projektu, který si kladl
za cíl dovybavit naši společnost moderními kontejnery pro shromažďování odpadů
a opravit zpevněný povrch plochy určené pro provoz centrálního sběrného dvora.
Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství v dané
oblasti, naplnění závazků daných Plánem odpadového hospodářství ČR a Plánem
odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje.
Společnost ODEKO s. r. o. otevírá centrální sběrný dvůr. Provozní doba bude
v zimních měsících ve stejných dnech, jako je stanovena provozní doba
překládací stanice, tzn. PO – ST 7:00 – 15:00 h, ČT 7:00 – 16:00 h, PÁ 7:00 –
14:00 h. V letních měsících předpokládáme doplnění provozní doby o SO 9:00
– 11:00 h. Vlastníky společnosti ODEKO s. r. o. jsou Město Holice, Město Týniště
nad Orlici, Město Borohrádek, Obec Albrechtice nad Orlici, Obec Lípa nad Orlicí,
Obec Nová Ves, Obec Bolehošť, Obec Žďár nad Orlici, Obec Čermná nad Orlici a
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Město Horní Jelení, proto se primárně předpokládá provoz centrálního sběrného
dvora jako zázemí pro občany společníků a servis pro sběrné dvory a sběrná místa
okolních měst, samozřejmě jej mohou využít i obyvatelé okolních obcí.

Území

svozové oblasti společnosti ODEKO s. r. o., co se týče odpadového hospodářství, je
napojeno na společnost ODEKO s. r. o. a využívá jeho služeb. Celkový počet
obyvatel, kteří budou moci využívat přímo či zprostředkovaně moderní provoz
centrálního sběrného dvora, je cca 30 tis. obyvatel (počet obyvatel na území obcí,
kde je nakládáno s komunálním a separovaným odpadem ve vzdálenosti cca do 15
km).
Obce a města jsou podle zákona o odpadech původcem komunálních odpadů,
kterými jsou nejen odpady odkládané občany do „klasických“ popelnic a
kontejnerů, ale rovněž odpady, které pochází z normálního chodu obce. Proto se
naše společnost rozhodla pro sběr separovaných složek komunálních odpadů
(plasty, sklo, papír, nápojové kartony, velkoobjemové odpady, kovy, nebezpečné
odpady, bioodpady) ve sběrném dvoře. Konkrétně mohou občané na sběrný dvůr
odevzdat následující odpady.
Seznam odpadů povolených v zařízení sběrný dvůr odpadů
Odpady kategorie „O“ – ostatní odpadní plasty (kromě obalů), agrochemické
odpady, suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, odpady z destilace
lihovin, suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, odpady z kompozitních
tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer), odpady ze zpracování
textilních vláken, jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod
číslem 08 01 17, plastové hobliny a třísky, upotřebené brusné materiály a nástroje,
papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, dřevěné obaly, kovové obaly,
kompozitní obaly, směsné obaly, skleněné obaly, železo a ocel, zemina a kamení
neuvedené pod číslem 170503, vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505,
štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507, izolační materiály
neuvedené pod čísly 160601 a 160603, směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 170901,170902 a 170903, nerosty (např. písek, kameny),
papír, sklo, oděvy, textilní materiály, jedlý tuk a olej, barvy, lepidla a pryskyřice,
nepoužitelné léčiva, baterie a akumulátory, vyřazené elektronické a elektrické
zařízení, dřevo neuvedené pod číslem 200137, plasty, kovy, biologicky rozložitelné
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odpady, zemina a kameny, směsný domovní odpad, odpad z tržišť, uliční smetky,
objemný odpad
Odpady kategorie „N“ – nebezpečný – odpadní barva a látky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, jiné motorové, převodové a
mazací oleje, motorová nafta, benzín, nechlorované emulze, jiná rozpouštědla a
směsi rozpouštědel, plastové obaly, dřevěné obaly, kovové obaly, obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorpční
činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, olejové filtry,
součástky obsahující rtuť, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující
nebezpečné látky, olověné akumulátory, nikl-kadmiové baterie a akumulátory,
odpady obsahující ropné látky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky, olej a tuk neuvedený pod číslem 200125, barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory,
vyřazené elektrické a elektronické zařízení, dřevo obsahující nebezpečné látky.
V zájmu všech obcí a jejich obyvatel by měla být co nejmenší produkce
komunálního odpadu a z vyprodukovaného odpadu co nejvíce odpadu vytřídit.
Bylo zapotřebí zajistit odpovídající prostor a sběrné nádoby. Modernizací areálu
překládací stanice odpadů byl vytvořen komplexní sběrný dvůr, zvýšena stávající
kapacita sběrného dvora byly pořízeny můstkové váhy, zastřešené velkoobjemové
kontejnery ABROLL a opraven zpevněný povrch na manipulační ploše sběrného
dvora. Ostatní technické zázemí jako příjezdová a manipulační plocha, kancelář a
sociální zařízení pro obsluhu, přejezdová váha bude využíváno společně s
provozem překládací stanice odpadů ve stejném areálu.
V tuto chvíli je již vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu k provozování
zařízení ke sběru nebo výkupu, využívání a odstraňování odpadů a s jeho
provozním řádem – „Překládací stanice a sběrný dvůr odpadů Albrechtice nad
Orlicí“.
Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám
navíc zaručují ty nejlepší služby. Preferujeme individuální přístup, a proto se plně
orientujeme na potřeby a požadavky každého zákazníka. Pokud budete mít
jakékoliv připomínky, nebo nápady jak zlepšit činnost společnosti, neváhejte a
kontaktujte nás.
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Vítáme nové občánky
Tereza Dvořáčková

nar. 27.9.2015

Jiří Andrašík

nar. 31.10.2015

Kamila Säcklová

nar. 29.11.2015
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – říjen – prosinec 2015
87 let

Božena Pinkasová

85 let

Jiřina Weigertová

81 let

Marie Provazníková

91 let

Jaruška Kupková

70 let

Karel Vrbata

80 let

Miloslava Kozáková

89 let

Olga Šumpíková
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a rodinné pohody.

Rozloučení
Antonín Zahálka

r. 1947

Marie Bidlová

r. 1930

Stanislav Koucký

r. 1942

Vzpomínka
Dne 21.12. tohoto roku by se dožila paní Marie Neumanová 100 let. Byla to rodačka ze
Žďáru nad Orlicí a zemřela v 97 letech. V letošním roce by se také dožil 70ti let její syn,
pan Rostislav Neuman, který zemřel před 5ti lety.
Vzpomíná rodina Petrlákova a Sládkova

Vydává: Obec Žďár nad Orlicí, čp. 133, Žďár nad Orlicí, 517 23, tel.: 494 371 516,
www.poorlicko.cz/zdar, e-mail: zdar@wo.cz. Náklad 230 výtisků. Neprodejné.
Redakce zpravodaje: Bc. Martina Benešová
Grafická úprava: Bc. Martina Benešová
Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17619.
Uzávěrka příštího čísla bude 15. března 2016.
Příspěvky můžete odevzdat v písemné nebo elektronické podobě na obecním úřadě, články se uveřejňují
bez cenzurního zásahu, nepřijímají se příspěvky vulgární a urážlivé.
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 24

